
Uchwała nr 184/2020 

Senatu AGH z dnia 26 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 145/2019 Senatu AGH z dnia 25 

września 2019 r. w sprawie „Zasad i trybu postępowania w sprawie 

nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie. 

 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 14 Statutu Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie (uchwała nr 137/2019 Senatu AGH z dnia 26 

czerwca 2019 r. z późn. zm.), Senat AGH ustala, co następuje: 

§1. 

W uchwale Senatu nr 145/2019 w sprawie „Zasad i trybu postępowania  

w sprawie nadania stopnia doktora w Akademii Górniczo-Hutniczej  

im. Stanisława Staszica w Krakowie, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„W głosowaniach w sprawach związanych z nadawaniem stopnia doktora biorą 

udział członkowie rady dyscypliny lub Senatu AGH będący profesorami lub 

profesorami uczelni. Uchwały podejmowane są bezwzględną większością 

głosów w obecności co najmniej połowy statutowej liczby tych członków. 

Uchwały podpisuje przewodniczący właściwego organu”. 

2) w § 3 ust. 4 użyty wyraz: „korespondującym”, zastępuje się użytym  

w odpowiednim przypadku i liczbie wyrazem: „korespondującego” 

3) w § 5 po ust. 4 dodaje się kolejny ustęp 4a o treści: 

„Przewodniczący rady dyscypliny weryfikuje poprawność i kompletność 

złożonego wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera błędy lub jest 

niekompletny, wzywa kandydata do jego poprawienia lub uzupełnienia, 

wyznaczając termin nie krótszy niż 7, jednak nie dłuższy niż 21 dni, licząc od 

dnia doręczenia wezwania.” 

4) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 



„W postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora rada dyscypliny 

wyznacza 3 recenzentów spośród osób niebędących pracownikami AGH lub 

podmiotu zatrudniającego kandydata i zaproponowanych przez komisję.” 

5) § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Po otrzymaniu rekomendacji komisji, o której mowa w §6 ust. 4 lit. b, rada 

dyscypliny podejmuje uchwałę o dopuszczeniu do publicznej obrony rozprawy 

doktorskiej kandydata.” 

6) w § 9 

- w ust. 1 po słowach: ”promotora pomocniczego”: dopisać słowa: „o ile został 

wyznaczony” 

- w ust. 4 po wyrazie: „protokół” dopisać wyrazy: „który podpisuje 

przewodniczący komisji oraz sekretarz” 

7) w § 10  

- ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała, o której mowa w ust.1 stanowi podstawę do wydania decyzji 

administracyjnej, którą podpisuje przewodniczący rady dyscypliny. Do decyzji 

zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kpa oraz Ustawy. Decyzję w 

przedmiocie nadania stopnia naukowego doktora doręcza się niezwłocznie 

kandydatowi.” 

- po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Decyzja o odmowie nadania stopnia wymaga szczegółowego uzasadnienia, 

ze wskazaniem podstaw faktycznych i prawnych na podstawie, których 

wydano decyzję o odmowie. Decyzję podpisuje przewodniczący właściwej rady 

dyscypliny.” 

8) w Załączniku nr 2 dodaje się dodaje miejsce na podpis Przewodniczącego 

Rady Dyscypliny oraz w opisie osób podpisujących dodaje się słowo 

„funkcji” po słowie „objęcie”. 

§2. 

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 145/2019 Senatu AGH z dnia 25 września 

2019 r. nie ulegają zmianom. 



§3. 

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 
 

 
 

 
 

 


